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się jednak liczyć z tym, że ów zindywidualizowany sposób życia – w takim
samym stopniu, w jakim udaje się go zrealizować – staje się źródłem barier
nie do pokonania: „konstrukcje samodzielności stają się prętami krat samotności”45. Z czasem uzyskanie równowagi między koniecznością samorealizacji
a wspólnym byciem z innymi okazuje się niemożliwe. Wbrew rodzącym się
tęsknotom za byciem z innymi, po przekroczeniu pewnego progu pozostaje
już tylko „osamotnienie pośród sprzecznych układów i rozchodzących się
dróg”46. Jak stwierdza Roger Scruton, zlikwidowaliśmy poczucie „my” na
rzecz uniwersalnego „ja”47, które zmienia charakter relacji budowanych przez
człowieka ze sobą oraz z innymi. Relacje te przyjmują niekiedy postać opresyjną, generując ból, którego źródłem jest właśnie forma organizacji społecznej
– w takim sensie jest to ból generowany społecznie, ból społeczny.

BÓL SPOŁECZNY

W książce Uwolnić się od bólu Peter A. Levine i Maggie Phillips zwracają uwagę, że ból to przede wszystkim sygnał zagrożenia: „Kiedy jesteśmy
w niebezpieczeństwie – ﬁzycznym, emocjonalnym czy duchowym – system
nerwowy reaguje natychmiast, aby nas ochronić”48. Ich zdaniem można mówić
o trzech rodzajach bólu: ﬁzycznym, który jest spowodowany uszkodzeniami
ciała, emocjonalnym, kiedy dochodzi do skumulowania negatywnych emocji,
i posttraumatycznym, powstającym po druzgocących wydarzeniach49. „Choć
między trzema rodzajami bólu są oczywiste różnice, zasadnicze dla skutecznego leczenia bólu jest rozpoznanie, że owe trzy kategorie się przenikają ze
sobą”50. Nieusuwalnymi własnościami bólu jako zjawiska są jego wielowymiarowość51 i subiektywny charakter („nawet najlepsze metodologicznie sposoby
jego pomiaru są taką subiektywnością obciążone”52). Ból zatem to przeżycie
indywidualne, świadczące o naruszeniu integralności ustrojowej lub psychicz-
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nej, informacja alarmowa53. Prowadzone współcześnie badania pokazują,
że wśród wielu czynników uwalniających sygnały ostrzegawcze mogą być
również różne formy społecznego odrzucenia (ang. social exclusion). Po raz
pierwszy zwrócili na to uwagę Jaak Panksepp i jego współpracownicy w roku 1978, nazywając ból tego typu bólem społecznym. Dalsze prace z zakresu
neuropsychologii poświęcone problematyce bólu społecznego – prowadzone
przez takich badaczy, jak Geoff MacDonald i Mark R. Leary54, Lauri A. Jensen-Campbell 55 oraz Naomi I. Eisenberger56 – wskazują, że mamy podstawy
do rozpoznania kolejnego mechanizmu ochronnego warunkującego dobrostan
osoby, a jest nim właśnie ból społeczny, czyli system obronny pozwalający
uchronić jednostkę przed utratą potencjalnych bądź aktualnych relacji społecznych57, które są dla niej istotne z punktu widzenia ﬁzycznego przetrwania
oraz konieczne do pozytywnej oceny jakości swojego życia. „Mechanizm ten
zabezpiecza jednostkę przed społeczną rozłąką, niekorzystną dla spójności
grupy, a dla jednostki wręcz tragiczną w skutkach. Ta ewolucjonistyczna perspektywa ujmuje […] ból społeczny jako komponent współdziałania społecznego”58. Wymienieni badacze wskazują także, że ból ﬁzyczny i ból nieﬁzyczny
(psychiczny, emocjonalny) angażują te same obszary mózgu59, a o powszechności tego doświadczenia świadczy fakt istnienia w każdym języku określeń
służących do jego opisu (na przykład „złamane serce” czy „bolesna rozłąka”).
Ból społeczny należy zatem uznać za jeden z systemów ostrzegawczych pomagających utrzymać dobrostan naszego organizmu. W tym przypadku nie
chodzi jednak o ochronę przed zagrażającymi czynnikami ﬁzycznymi, lecz
o wykształcenie mechanizmów społecznych, dzięki którym jednostki mają
szansę na otrzymanie – gdy będzie to potrzebne – wsparcia koniecznego do
przetrwania60.
W kontekście niniejszych rozważań rodzi się pytanie, czy formacja społeczna, jaką jest zinstytucjonalizowany indywidualizm, może być źródłem bólu
społecznego – uruchamia ona bowiem mechanizmy zabezpieczające jednostki
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przed życiem w samotności. Czy rosnące wskaźniki zapadalności na depresję
mówią nam o przeżywanym bólu społecznym? Jeżeli założymy, że tak jest,
to jakie symptomy mogą na to wskazywać? Spośród różnych skojarzeń, jakie
mogą się nasunąć wnikliwemu obserwatorowi życia społecznego, który poszukuje odpowiedzi na te pytania, proponuję poddać pod rozwagę rozpoznaną
przez Benjamina R. Barbera „schizofrenię” obywatelską.

„SCHIZOFRENIA” OBYWATELSKA
JAKO ŹRÓDŁO BÓLU SPOŁECZNEGO

W swoich obserwacjach współczesności Barber dostrzega zjawisko, które
– jego zdaniem – jest bardzo charakterystyczne dla teraźniejszości: wskazuje on na istnienie sprzeczności mającej swoje podłoże w rozdarciu między
własnymi pragnieniami a powinnością wobec grupy i antynomię tę określa
mianem schizofrenii obywatelskiej61. Schizofrenia ta jest efektem uwikłania
w niepokojący paradoks, wynikający z dokonywanych wyborów oddzielających potrzeby „ja” od potrzeb obywatelskich62. „Prywatne, impulsywne
«ja» skrywające się wewnątrz mojej osoby staje się mimowolnym wrogiem
publicznego, rozważnego «my», będącego również częścią tego, kim jestem.
[…] Wszystkie kolejne podejmowane przez nas wybory decydują ostatecznie
o skutkach w skali społecznej, które musimy wspólnie ponosić, ale których
bezpośrednio wspólnie nie wybieramy”63. To wyjaśnia – zdaniem Barbera –
dlaczego, mimo że nie jesteśmy społeczeństwem nikczemników i spiskowców
i mimo że jako jednostki wykazujemy dobrą wolę, w dążeniu do samorealizacji wytwarzamy taki rodzaj stosunków społecznych, w których potrzeby
wspólnotowe, czyli to, co ważne ze względu na „my”, staje się drugoplanowe
i przegrywa z punktem widzenia opartym na „ja”. Skupieni na relacji z samym
sobą, rozdarcie między sferą publiczną a prywatną rozstrzygamy na swoją
korzyść. Można zatem powiedzieć, że zinstytucjonalizowany indywidualizm
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